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HoTIRAne
priuind wlidoreo Dfrspozffior Pre9dinlelui Consiliului Judelean lolomilo nr. 3lO din

l8.l2.2OU .si nr. 3il5 din 3O.|2.2OU

Cons iliu I Ju deleo n lo lom i/o,
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive nr. 489 din 21.01.205 o Pregedintelui Consiliului Jude/eon

lalomi/o,
Examindnd:
- Dispozilio Pre;edintelui Consiliului Judelean lolomito nr. 310 din 18.12.2014 privind

moiorarea bugetului Spitalului Jude/ean de Urgen/a Slobozia gi repartizorea influenlelor pe
trimestre, pe onul 2014;

- Dispozilio Pregedintelui Consiliului Judeleon lalomila nr. 325 din 30.12.2014 privind
rectificarea bugetului Spitolului Jude/eon de Urgen/o Slobozio ; reportizarea influen/elor pe
trimestre, pe onul 2014;

- Notele de fundamentore nr. Rl 13905 din 18.12.2014 ;i Rl 14199 din 30.12.2014 ale
Spitolului Jude/eon de Urgen/o Slobozio;

- Roportul nr. 604 din 26.01.2015 al Direcliei Buget Finonfe;
- Roportul nr.- din -.2015 al Comisiei pentru muncd, sonotote osisten/o

sociald gi familie;
- Roportul nr. - din -.2015 ol Comisiei iuridice, de disciplind, drepturi

obligalii gi in compotibilitoli;
- Roportul nr. _ din -.2015 ol Comisiei economico-financiare ;i agriculturQ
h conformitate cu :
- prevederile Hotordrii Consiliului Judeleon lolomito nr. 29 din 28.03.2014 privind

aproboreo bugetului de venituri ;i chelluieli al Spitolului Judeleon de Urgenlo Sloboziq pe
anul2014, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanato/ii cu modificdrile gi
com p letd rile u lferioo re;

- prevederile ort. P ;i B2 din legeo nr. 273/2006 privind finonlele publice locole, cu
modificdrile pi completdrile ulterioare;

- prevederile art 9l olin. (ll lit. d). alin. (3/ lit. a/, olin. 15/ lit ol pct 3 ;i ort. D4 alin.(4) lit
b) din legea odministroliei publice locole nr. 215/2001, republicatd. cu modificdrile gi
com p leto rile u lte rio o re;

- prevederile legii nr. 356/2013 privind bugetul de stot pe onul 2014,
in temeiul art. 97 alin. (l/ din Legea administraliei publice locole nr. 215/2001,

republicafd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare



HorlEnlre

Art. I Se valideazd Dispozilia Pre;edintelui Consiliului Judelean lolomilo nr. 310 din
18.12.2014 privind moiorareo bugetuluiSpitalului Jude/ean de Urgen/a Slobozio gi repartizareo
influen/elor pe trimestre pe anul2014.

Art 2 Se volideazd Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judeleon lolomilo nr. 325 din
30.t2.2014 privind rectificarea bugetului Spitalului Jude/ean de Urgenlo Slobozio ;i
reportizoreo influen/elor pe trimestre pe anul 2014.

Art. 3 Se fmputernicegte DireQio Euget Finanle din codrul aporatului de speciolitote al
Consiliului Judelean iolomi/o gi Spitalul Jude/ean de Llrgen/o Slobozio sd introducd modificdrile
gi completdrile in sfruclura bugetului de venituri gi cheltuieli ol Spitolului Judelean de Urgenlo
Slobozia gi structuro bugetului general consolidot oliudefului, pe onul2014.

Art. 4 Prezento hotdrdre devine obligatorie gi produce efecte de la doto aducerii 'lo
cuno;tinld publico.

Art. 5 Prin griio Direc/iei Coordonore Orgonizarq prezento hofdrdre vo fi comunicotd
DireQiei Buget Finon/e din cadrul oporatului de speciolitote Consiliului Judeleon lalomito 9i
Spitalului Jude/ean de tJrgenlo Slobozia, urmdnd o fi publicota pe site-ul Consiliului Judelean
lalomilo.
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